Nyborg Friskole, Pilevej 3, 5800 Nyborg – skolekode 449.009 – tlf. 65317671

Referat af bestyrelsesmøde, torsdag den 3. december 2015
Til stede fra bestyrelsen: Poul Leineweber, Tine Fallesen, Anja Kastrup, Christina Lyngbakke
Larsen, Flemming Larsen og Lene Lind.
Til stede fra skolen: Bent Gangelhof og Ulla Stenstrøm.
Afbud fra: Dennis Hou Holck, Marianne A. Rasmussen og Steen Christoffersen

1. Godkendelse og underskrift af referatet
Referatet blev godkendt og underskrevet.

2. Eventuelle meddelelser fra formanden og ledelsen
Ingen meddelelser fra Formanden.
Bent Gangelhof orienterede bl.a. om:
For 2016 har Finansministeriet vedtaget besparelse på 3,6% af driftstilskud, hvilket svarer til
knap 800.000 kr. Folketinget har samtidig vedtaget, at koblingsprocenten øges fra 71% til
73% gældende fra 2016, hvilket halverer den besparelse, vi skal finde på driften. Det øgede
tilskud til elever med behov for specialundervisning skal udmøntes i merundervisning.
Klassedannelser til næste år er påbegyndt, og der er dannet ny børnehavegruppe. I næste uge
sendes brevene med tilsagn om optagelse i børnehaven ud. Der er kun 7 nye familier, resten
er søskendebørn.
Internationalt samarbejde: p.t. er 4 elever med Louise Huss i Indien, og tidligere på
måneden var Bent og 9 elever i Hong Kong. Lærerne har evalueret på om 9. klassernes
studietur skal være udveksling i stedet for almindelig studietur. Der er overvejende
tilslutning til, at vi skal udbyde udvekslingsture for vore klasser. Bestyrelsen finder det
yderst relevant og ønsker at alle klasser skal tilbydes samme løsning.
Overbygningsafdelingen laver et skriv med de ønsker vi har til vore udvekslingsskoler.
IT-pakken: Fra august 2016 skal 5. og 6. kl. elever have en bærbar computer med i skole.
Forældrene orienteres i næste uge.
Henvendelse fra Ansgars Stiftelsen i København om, at Den Katolske Kirke er til salg, og at
vi herefter ikke kan leje den fra 31. december 2015. Vi har givet til kende, at vi fortsat
ønsker at leje kirken af den nye ejer.

3. Orientering om skolen
Budget for 2016 blev gennemgået og godkendt.

4. Nyt fra trivselsudvalget og legepladsudvalget
Trivselsudvalg
Tine Fallesen. Der har været møde i trivselsudvalget, hvor der blevet taget hul på
”skærmtider”, og hvilken påvirkning har det på børn. Der fokuseres på de mindre klasser
(indskolingen).
Der er arrangeret et foredrag for forældre og elever den 25. februar 2016 om stress hos børn
og unge. Foredraget er for forældre fra 5.-10. kl. og elever fra 8.–10. klassetrin. Der er sendt
besked ud på Intra ang. dette foredrag, og den endelige invitation udsendes medio januar.
Legepladsudvalg
Legepladsudvalget får besøg af 2 udbydere af legepladser i den kommende uge, hvor planen
for den nye legeplads fremlægges. Planen er, at legepladsen kan stå færdig til august 2016.

5. Eventuelt
Tine Fallesen orienterede om, at præsentationsbrochuren, som bestyrelsen skal have med til
eventuelle møder i klasserne, er under udarbejdelse.
Den 4. og 5. februar opføres skolens musical i tennishallerne. Skal bestyrelsen stå for salg af
sodavand, popcorn m.v. Bent Gangelhof undersøger.
Bent Gangelhof spurgte til, hvor langt udvalget til ny Hjemmeside var. Poul Leineweber
undersøger og igangsætter processen.
Anja Kastrup spurgte til Kostpolitikken, og om man kunne overveje at stramme op, så der
ikke må spises slik i skolen. Trivselsudvalget nedsætte et nyt udvalg i 2016, der skal
redigere kostpolitikken.
Næste bestyrelsesmøde ændres fra den 4. februar til tirsdag den 9. februar, kl. 16.00-17.30.

Nyborg, den 3. december 2015

Ulla Stenstrøm
(Referent)

